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Ao longo de 65 anos de atuação, nós, do Secovi-SP, 
o Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo,
construímos uma base consistente, integrada e voltada 
à promoção do desenvolvimento urbano em âmbito 
nacional. Foi com a união dos representantes do setor 
que criamos uma verdadeira força de inteligência 
imobiliária, movida por quem atua no mercado e sabe 
como gerar melhorias reais para toda a sociedade.

Essa força se mantém sólida perante desafios diversos. 

Diante dos momentos de instabilidade do mercado, 
direcionamos nossa postura sindical à criação 
de projetos e conteúdos estratégicos que guiam 
a economia imobiliária, sustentam seu crescimento 
e garantem a boa administração do parque instalado, 
transformando dificuldades em oportunidades.

Somos considerados pela indústria imobiliária o centro 
de inteligência que mais propicia o desenvolvimento 
habitacional. Sempre à frente, as atividades promovidas 

pelo Sindicato asseguram o crescimento e estabelecem 
novas perspectivas para a economia brasileira, 
baseadas em estratégias inovadoras e preparação 
para as mudanças socioeconômicas do País. Nosso 
comprometimento e nossa ética aproximam ainda mais 
a classe imobiliária, dando suporte a nossas ações para 
conferir perenidade à política habitacional, por meio 
de recursos contínuos, boas soluções urbanísticas, 
gerenciais e institucionais, que garantam moradia digna 
às famílias brasileiras, em especial as de baixa renda.

PRODUTOS
| Ampliar | Biblioteca | Câmara de Mediação | Geo Secovi | Milenium | PQE 

| Rede Secovi | Programa de Benefícios Secovi | Condomínios Secovi SP

| Universidade Secovi | Certificado Digital | 

SOBRE O SECOVI



A Revista Secovi-SP Condomínios é a publicação oficial 
e especializada do setor imobiliário e condominial, com 
reportagens, dados e indicadores relativos à administração 
de condomínios, dicas úteis para o dia a dia, além 
do mais completo e conceituado guia de empresas, 
produtos e serviços voltados para o setor.

A Revista ainda conta com a credibilidade e solidez 
da maior e mais atuante entidade da esfera 

imobiliária nacional – o Secovi-SP, que soma mais 
de 60 anos de atividade. 

A Revista Secovi-SP Condomínios é comprovadamente 
a melhor e mais importante publicação do segmento, 
sendo distribuída gratuitamente a síndicos, 
subsíndicos, administradora, imobiliárias, construtoras, 
incorporadoras, entidades governamentais e formadores 
de opinião de todo o Estado de São Paulo.

SOBRE A REVISTA SECOVI CONDOMÍNIOS

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Visibilidade garantida 
junto ao público-alvo: 
representantes  
do setor de 
condomínios.

Pautas e temas  
atuais referentes  
ao cotidiano do síndico 
e da administradora 
de condomínios.

É arquivada para 
consulta por 97% 
dos leitores,  
o que garante
o prolongamento
de sua vida útil.

Versão impressa 
e online.

A publicação é 
distribuída nos 
eventos da área 
de condomínios 
do Secovi-SP.



Tiragem total: 25.000 exemplares

Ano: 21

Periodicidade: Mensal

Formato: 20,5 X 26,5cm

Papel miolo: LWC 70g

Papel capa: Couchê 150g

Revista em formato digital:

www.revistasecovicondominios.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DISTRIBUIÇÃO DOS LEITORES
por faixa etária

• Até 25 anos

• 26 a 35 anos

• 36 a 45 anos

• 45 a 50 anos

• Acima de 50 anos

Grau de instrução: 55% nível superior incompleto
Destino da Revista: 97% arquivam para consulta
Potencial de compra do PIB Nacional: 19,93%

PÚBLICO | QUANTIDADE

Grau de instrução: 55% nível superior incompleto
Destino da Revista: 97% arquivam para consulta
Potencial de compra do PIB Nacional: 19,93%

25.000

* atualizado em agosto de 2014



FORMATOS DE ANÚNCIOS

MEIA PÁGINA: 
20,5 x 13,5 cm
R$ 4.400,00

PÁGINA INTEIRA:
20,5 x 26,5 cm
R$ 6 .600,00

PÁGINA DUPLA:
41 x 26,5 cm
R$ 11.000,00

FORMATOS DE ANÚNCIOS 
E TABELA DE PREÇOS

Os arquivos fechados deverão ser 
entregues nos formatos JPG ou PDF, 
CMYK / 300 DPI, com marcas de corte 
e acrescentar 5 mm de sangria  
em todos os limites.

OUTROS FORMATOS:

CONTRACAPA + 2ª PÁGINA:
41 x 26,5 cm | R$ 15.500,00

PÁGINA DETERMINADA:
20,5 x 26,5 cm | R$ 8.000,00

MEIA PÁGINA DETERMINADA:
20,5 x 13,5 cm | R$ 5.900,00

INFORME PUBLICITÁRIO:
20,5 x 26,5 cm | R$ 8.500,00

2ª OU 3ª CAPA: 
20,5 x 26,5 cm | R$ 9.000,00

4ª CAPA:
20,5 x 26,5 cm | R$ 9.900,00

Artes sujeitas a aprovação do Secovi.



FORMATOS DE ANÚNCIOS 
E TABELA DE PREÇOS

1 MÓDULO 
Vertical: 5,7 x 7 cm
R$ 800,00

2 MÓDULOS
Horizontal: 12 x 7 cm
Vertical: 5,7 x 15 cm
R$ 1.500,00

3 MÓDULOS
Horizontal: 18 x 7cm
Vertical: 5.7 x 22,5cm
R$ 2.200,00

4 MÓDULOS
Vertical: 12 x 15 cm
R$ 2.800,00

6 MÓDULOS
Horizontal: 18 x 15 cm
Vertical: 12 x 22,5 cm
R$ 3.600,00

MÓDULOS

CONSULTE  VALORES PARA
O ALUGUEL DE MAILING, 
DISPARO DE MALA DIRETA
 E ENCARTE PARA NOSSA
BASE DE CONDOMÍNIOS.

Artes sujeitas a aprovação do Secovi.



Secovi-SP | O Sindicato da Habitação
Revista Secovi-SP Condomínios
(11) 5591-1176
(11) 5591-1300
revista@secovi.com.br
www.revistasecovicondominios.com.br



 




